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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 16/2020
Aos dez dias do mês de novembro do ano de 2020, às 8 horas e 30 minutos, via webconferência, devido à
pandemia de Covid-19, realizou-se a Reunião da Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, sob a
presidência da Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de presença
1078894, membros da Câmara. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos,
informou que a reunião seria gravada, e iniciou a reunião. A Profª. Gizele solicitou a inclusão de dois itens
na pauta: 3.2. Relatório final de projeto de pesquisa Processamento de imagens para identificação de
defeitos no arroz - coordenadora: Gizele Gadotti - Processo 23110.053643/2018-41; 3.3. Relatório final
de projeto de pesquisa Processamento de imagens para identificar sementes de soja danificadas -
coordenadora: Gizele Gadotti - Processo 23110.050224/2018-58; As inclusões foram aprovadas por
unanimidade. 1. Apreciação das atas  Ata 13/2020 CEng (1058416); A ata foi apreciada e aprovada por
maioria com duas abstenções. 2. Apreciação de aprovação ad referendum de
projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação; 2.1. Ação Caracterizar matérias-primas de origem
vegetal provenientes de empresas da região sul , código de projetos unificados 11606 do projeto intitulado
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS COMPÓSITOS DE BASE VEGETAL, código de projetos
unificados 2767, que possui como coordenador o Prof. Rafael Delucis 23110.012424/2020-
27; 2.2. Proposição de Projeto de pesquisa - USO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS DE PODA DE
NOGUEIRA-PECAN - Coordenadora Profª. Marília Lazarotto - Código 3630 - 23110.026018/2020-
41; 2.3. Proposição do projeto de pesquisa - P2M - Projeto Campos Maduros e Marginais (2020-2024) -
Coordenador Forlan La Rosa - Código 3582 - 23110.028207/2020-59; 2.4. Proposição do projeto de
pesquisa - Investigações sobre o Ensino de Gestão Ambiental nos Cursos Superiores - Coordenadora
Profa Larissa Bolzan - Código 3576 - 23110.027268/2020-07; 2.5. Relatório final de projeto de
pesquisa DESEMPENHO DE DOSADOR HELICOIDAL COM TRANSBORDO UTILIZADO NA
DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTE GRANULADO EM FUNÇÃO DO NIVELAMENTO
LONGITUDINAL E TRANSVERSAL - Coordenador Roger Spagnolo - código 9197
- 23110.028634/2020-37; 2.6. Relatório parcial de projeto de pesquisa Potencial da casca de arroz
(Oryza sp) como material alternativo para produção de nanocompósitos isolantes - Coordenadora Érika
Ferreira - código 2248 - 23110.029892/2020-31; A Profª. Gizele relatou os processos e sugeriu que a
apreciação fosse feita em bloco. Os itens 2.1 a 2.6 foram apreciados e aprovados por
unanimidade. 3. Apreciação de aprovação de projetos/ações/relatórios/solicitações de
prorrogação; 3.1. Proposição de ação ação de ensino 11604 - Minicurso de LaTeX para engenharias, do
Projeto 3189 - Modelagem computacional com aplicações - Coordenador Marcelo Schramm
- 23110.016739/2020-43; 3.2. Relatório final de projeto de pesquisa Processamento de imagens para
identificação de defeitos no arroz - coordenadora: Gizele Gadotti - Processo 23110.053643/2018-
41; 3.3. Relatório final de projeto de pesquisa Processamento de imagens para identificar sementes de
soja danificadas - coordenadora: Gizele Gadotti - Processo 23110.050224/2018-58; Os itens 3.1 a 3.3
foram apreciados em bloco e aprovados por unanimidade. 4. Respostas aos questionamentos do Fundo
Patrimonial - 23110.026719/2020-81; A Profª. Gizele relatou o despacho 1102066, resultante da reunião
do Conselho do CEng que tratou o tema. No momento, o assunto aguarda parecer da Procuradoria Jurídica
da UFPel. O Prof. Tiago Primo relatou a reunião ocorrida entre o Fundo Patrimonial com os Conselheiros
do CEng, no qual foram esclarecidas algumas questões, e foi relembrado um parecer jurídico anterior,
favorável ao Fundo. Nesta reunião, foram discutidos métodos de captação de recursos além de doações,
com molde em outros Fundos de captação de recursos. Ainda, foi esclarecido que todos os
direcionamentos do Fundo partem do Conselho Consultivo do mesmo. A Profª. Gizele relembrou que o
Fundo é uma entidade extra-CEng e extra-UFPel, de modo a auxiliar o Centro. Sugeriu, ainda, que os
representantes de colegiados façam um levantamento das áreas dos projetos atualmente realizados, e que
enviem ao Fundo, de forma a auxiliá-los a conhecer o perfil dos projetos em execução no CEng. Os
membros da Câmara foram favoráveis à sugestão da Profª. Gizele. Ainda, a Profª. Gizele apresentou a
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todos as mudanças que foram realizadas no site do Fundo Patrimonial, de forma a melhor esclarecer seus
modos de funcionamento. 5. Informes: 5.1. Nova composição da Câmara de Pesquisa PORTARIA Nº 54,
DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 23110.026348/2020-37; A Profª. Gizele informou a todos os novos
mandatos que estão assumindo a representação na Câmara de Pesquisa. Nada mais havendo a tratar,
a Professora Gizele agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Julia
Mello dos Santos, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e
pela Coordenadora, Professora Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 15/12/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Chefe, em 15/12/2020, às
15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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